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Informacje
ogólne
Product
description
The bearing has transverse tensile rein-

Podkładka
przesuwna
Civalit®
jest
forcement
and consists of
an elastomer
basedwonstandardowych
chloroprene with awymiarach,
vulcanized
dostępna
PTFE sliding
layer, 8.5 lub
mm pasmowa.
thick. The
jako podkładka
punktowa
2 mm thick sliding plate is made from
Dostępne wymiary podkładek określa
glass reinforced plastic (GRP). These
fabryczny
podział modularny
(rys.
1).
two components
guarantee
a dimensio-

Opis

nally stable sliding surface. The total
thickness of the bearing is 11 mm.
produktu

Korpus elastomerowy o grubości 8,5 mm
składa się z poprzecznie zbrojonej na
rozciąganie warstwy elastomerowej (na
bazie syntetycznego kauczuku chloroprenowego) oraz naniesionej w procesie
wulkanizacji warstwy poślizgowej z teflonu
(PTFE). Płytka poślizgowa o grubości 2 mm
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Civalit®
podkładka
punktowa
– podział
modularny
i wymiary
Civalit single
pad sliding
bearing
– modular
grid and sizes

Civalit® podkładka pasmowa
Typ 9

Wymiary
modułu:
52 mm
52 mm
Size of module:
52 mm
x 52xmm
Total thickness:
11 mm
(bearing
and sliding plate)
Całkowita
grubość
podkładki
: 11mm
(korpus elastomerowy + płytka poślizgowa)

Typ
5 –5 104
mm
104 mm
Type1,1,Typ
Type
– size
of x
bearing:
104 mm x 104 mm
Type
2,
Type
6
–
size
of
bearing:
156 mm x 156 mm
Typ 2, Typ 6 – 156 mm x 156 mm
Type
3,
Type
7
–
size
of
bearing:
208 mm x 208 mm
Typ 3, Typ 7 – 208 mm x 208 mm
Type 4, Type 8 – size of bearing: 260 mm x 260 mm
Typ 4, Typ 8 – 260 mm x 260 mm

Typ 10

® single pad
Rys. 11.Wymiary
punktowej
przesuwnej
Civalit®
sliding bearing
Figure
Dimensions
of Civalitpodkładki

Punktowa podkładka przesuwna

Single pad sliding bearing

Wymiary korpusu Wymiary płytki Dopuszczalne
Size
of
Ozn. Sizeelastomerowego
poślizgowej
obciążenie
of bearing
Allowable
load
[mm]
[kN]
Type
sliding[mm]
plate
[mm]
[kN]
[mm]
Typ 1
104 x 104
170 x 170
150,0
1
104 x 104
170 x 170
150.0
Typ 2
156 x 156
220 x 220
337,5
2
156 x 156
220 x 220
337.5
Typ 3
3

x 208
208 208
x 208

x 270
270270
x 270

600,0
600.0

4
Typ 4
5
Typ 5
6

260 260
x 260
x 260
104 x 104
104 x 104
156 x 156

320320
x 320
x 320
170 x 170
170 x 170
220 x 220

937.5
937,5
150.0
150,0
337.5

Typ 6
7

x 156
208 156
x 208

x 220
270220
x 270

337,5
600.0

8
Typ 7

260 x 260
208 x 208

320 x 320
270 x 270

937.5
600,0

Table 1. Technical Data of Civalit® single pad sliding bearing

Typ 8

260 x 260

320 x 320

937,5

Dopuszczalny
Allowable
kąt obrotu
Zastosowanie
[‰]
angular
Application
rotation [‰]
Konstrukcje
20,0
prefabrykowane
20.0
precast concrete
Konstrukcje
13,3
prefabrykowane
13.3
precast
concrete
Konstrukcje
10,0
10.0
precast
concrete
prefabrykowane
Konstrukcje
8.0
precast
concrete
8,0
prefabrykowane
20.0
in situ concrete
Konstrukcje
20,0
13.3
in monolityczne
situ concrete
Konstrukcje
13,3
10.0
in monolityczne
situ concrete
8.0
in situ
concrete
Konstrukcje
10,0
monolityczne
Konstrukcje
8,0
monolityczne

Tab. 1. Dane techniczne punktowej podkładki przesuwnej Civalit®

jest wykonana z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym (GFK). Te dwa
elementy gwarantują stabilną powierzchnię poślizgu. Całkowita grubość
podkładki wynosi 11 mm.

Typ 13

Rys 2. Budowa i wymiary podkładki pasmowej Civalit® typ 9, 10 i 13

Pasmowa podkładka przesuwna
Ozn.

Wymiary korpusu
elastomerowego
[mm]

Wymiary płytki
poślizgowej
[mm]

Dopuszczalne
obciążenie
[kN]

Dopuszczalny
kąt obrotu
[‰]

Typ 9

52 x 52

110 x 110

150,0

40,0

Typ 10

104 x 52

110 x 110

300,0

40,0

Typ 13

52 x 52

110 x 110

112,5

40,0

Producent:
Zastosowanie
Głównie
konstrukcje
monolityczne,
jak również
prefabrykowane

Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4
D-31020 Salzhemmendorf
www.calenberg-ingenieure.de

Tab 2. Dane techniczne podkładki pasmowej Civalit® typ 9, 10 i 13
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Obszary zastosowania

Typ 11

Podkładka przesuwna Civalit® jest
stosowana w celu przekazywania
obciążeń z umożliwieniem przemieszczeń poziomych (przesuwu) stykających się elementów budowlanych
z możliwie najmniejszym tarciem oraz
umożliwieniem realizacji kąta obrotu
na podporze.

Typ 12

Functional Characteristics
Field of application

Rys 3. Budowa i wymiary podkładki pasmowej Civalit® typ 11 i 12

Civalit® sliding bearings are used to
accommodate loads without nearly any
friction and angular rotations as well as
movements of structural elements.

Ozn.

Wymiary płytki
poślizgowej
[mm]

Dopuszczalne
obciążenie
[kN]

Typ 11

156 x 52

200 x 110

450

Typ 12

208 x 52

250 x 110

600

Tab 3. Dane techniczne podkładki pasmowej Civalit® typ 11 i 12

Dane do specyfikacji i kalkulacji
Wysoce odporna na starzenie elastomerowo-ślizgowa
podkładka
złożona z korpusu elastomerowego
(CR) poprzecznie zbrojonego na
rozciąganie i nieodkształcalnej płytki
poślizgowej, zapewniającej stabilną
powierzchnię
poślizgu.
Zgodnie

The Civalit
sliding bearings are
Dopuszczalny
delivered to standard dimensions as
kąt
obrotu
Zastosowanie
single
pad and strip
bearings (Table 1
and[‰]
2)
®

Głównie
Functional characteristics
40,0

konstrukcje

■ Angular rotationsmonolityczne,
of up to 40 ‰ caused
by deflections of jak
structural members
40,0be absorbed. również
can
prefabrykowane
■ Low friction of less than 2 % reduces
the transmission of restoring forces as
compared to the use of sheeting or
tubing.
■ Friction values are independent of the
load.

The long term function is guaranteed
z normą■ DIN
4141 cz. 3, podkładka
as there is no need of lubrication.
przeznaczona
do
stosowania w 2 klasie
■ Encasing the bearings in polystyrene
prevents thermal
bridges and dopuszstops
oparcia; średnie
naprężenie
the concrete from entering the bearing
2
czalne 15 N/mm
. Odporność
na ofdziajoint. If the
encasing consists
Ciflamon mineral wool the classification
łanie ozonu
do
200
pphm.
Materiał
into the fire resistance class F 90 or F
120 is assured.
zgodny z normą
DIN 4141 cz. 140/150.
Świadectwo techniczne P-20041090.Figure 3. Installation of Civalit

®
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Podkładki przesuwne Civalit® są
dostępne jako elementy punktowe
lub pasmowe, o wymiarach podanych
w tabelach 1, 2 i 3.

Właściwości użytkowe

Pasmowa podkładka przesuwna
Form of delivery
Wymiary korpusu
elastomerowego
[mm]

Formy dostawy

strip sliding bearing (schematic diagram)

• Dopuszcza się kąt obrotu na podporze wynoszący do 40 ‰, spowodowany uginającym się elementem
konstrukcyjnym.
• Minimalne tarcie na poziomie
< 2% znacząco redukuje działanie
sił poziomych (przywracających)
w porównaniu do zwyczajnych folii
i węży.
• Wielkość tarcia nie zależy od działającego obciążenia; podkładka
zachowuje stałą powierzchnię styku
nawet przy dużych przesunięciach.
• Funkcjonalność podkładki jest
trwale zagwarantowana z uwagi
na brak konieczności stosowania
smarów.

• Osłona
podkładek
zapobiega
powstawaniu mostków termicznych
oraz przedostania się mieszanki
betonowej w złącze; dla spełnienia wymagań klasy odporności
ogniowej należy stosować osłony
z ognioodpornej wełny mineralnej
Ciflamon.

Przesuw i tarcie
Dla wszystkich typów podkładek
wielkość przesuwu jest ≤ ± 30 mm.
Wartości współczynnika tarcia można
przyjmować na podstawie rys. 4.
Uwaga: W szczególnych przypadkach
(większe przemieszczenia, większe
obciążenia, ograniczenie powierzchni
elementów konstrukcji itp.) stosuje
się podkładki przesuwne typu Ciparall.

Odkształcenie (ściśnięcie)
podkładki
Dla wszystkich typów podkładek ściśnięcie można z przybliżeniem przyjmować wg rys. 5.

Materiały
Korpus elastomerowy jest wykonany z kauczuku CR i wyposażony
w wewnętrzną warstwę o twardości
90° w skali Shore (A). Warstwa poślizgowa jest wykonana z PTFE (politetrafluoroetylenu), a płytka poślizgowa

z kompozytu zbrojonego włóknem
szklanym (GFK).

Wskazówki montażowe
W konstrukcjach prefabrykowanych należy umieszczać podkładkę
w środku dostępnej powierzchni
oparcia. W konstrukcjach żelbetowych
należy zachować zasadę tzw. odległości krawędziowych równych minimum
40 mm, przy czym zbrojenie elementu
powinno obejmować powierzchnię
podkładki. Należy również uwzględnić
sfazowanie elementów.

Uwagi:
• kierunek przesuwu podkładki powinien być zgodny z kierunkiem przesuwu elementu konstrukcyjnego,
• nie należy utrudniać możliwości swobodnej pracy (przesuwu)
podkładki,
• w konstrukcjach monolitycznych,
szczeliny montażowe i przestrzenie
wokół podkładki powinny zostać
wypełnione miękkim materiałem i zabezpieczone tak, aby nie
zostały zabetonowane mieszanką
betonową,
• w konstrukcjach stalowych i drewnianych minimalne odległości krawędziowe wynoszą 20 mm.
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regarding do
classification
into the
runku
klasyfikacji
klasy
odporności
■ Fire
safety class
assessment
fire resistance
F 90 or F No.
120
ogniowej
F 90 lub F 120 wg
DIN 4102 of
3799/7357-AR;
assessment
according to DIN 4102
part 2 (issued
cześć 2Calenberg
(wydanie
9/1977);
Wydział
elastomeric
bearings
9/1977);
Accredited
Material
Tasting
classification
intoat the
Kontroliregarding
Materiałów
dla
Budownictwa
Authority for Civil Engineering
the
fire
resistance
class F 90Budowor F 120
Institute
forMateriałów
Construction
Materials,
przy Instytucie
according
to Concrete
DIN 4102 part
2 (issued
Reinforced
Construction
lanych 9/1977);
i Ochrony
Przeciwpożarowej,
Accredited
Material
Tasting
and Fire Protection, Technical
TU Braunschweig
2005
Authority
for
Civil
Engineering
at the
University, Braunschweig; March
Institute
for Construction Materials,
2005

Reinforced
Concrete
Construction
Aprobata
techniczna
Instytutu
Techand
Fire
Protection,
Technical
niki Budowlanej AT-15-5406/2014:
University, Braunschweig; March
Podkładki
elastomerowe typu Calen2005
berg do złączy elementów konstrukcyjnych; Warszawa, 2014

Odporność ogniowa
Dla
podkładek
elastomerowych
stosowanych w sytuacji wymaganej
odporności ogniowej obowiązuje
raport nr 006/13/R18NP „Klasyfikacja
The contents
of the publication
in the result of many
years of
dotycząca
odporności
ogniowej
złączy
research an experience gained in application technology. All
information is given
in good faith; it does not represent
z podkładkami
elastomerowymi
firmy a
guarantee with respect to characteristics an does not exempt
the user Ingenieure
from testing the suitability
of products
and from
Calenberg
GmbH”
sporząascertaining that the industrial property rights of third parties
are
not
violated.
No
liability
whatsoever
will
be
accepted
dzonyThe
przez
ITB;
Warszawa,
2013.
contents of the publication in the result of many years for
of
damage – regardless of its nature and its legal basis – arising

research an experience gained in application technology. All
from adviceisgiven
thisgood
publication.
not apply in
information
givenin in
faith; it This
doesdoes
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a
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our legal representatives
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management
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intent
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publikacja
jest
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user from are
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of acted
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The
exclusion
of liability
applies
alsoparties
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ascertaining
that the
industrial
property
rights
of third
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zdobytych
stosowaniu
technologii.
Wszystpersonal
liability No
ofworliability
legal representatives
employed
in
are
not violated.
whatsoever will and
be accepted
for
kie informacje
opracowano
na
podstawie
najnowszego
staperforming
our obligations
damage
– regardless
of its nature and its legal basis – arising
nu wiedzyfrom
w advice
tym zakresie;
nie
zwalniają
one
jednak
użytgiven in this publication. This does not apply in
event thatsprawdzania
we or our przydatności
legal representatives
or our
kownika zthe
obowiązku
Calenberg
Ingenieure
GmbHproduktów
management are fount guilty of having acted with intent or
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zapewnienia,
że
prawa
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trzecich
nie
są
gross
negligence.
The
exclusion of liability applies also to the
Am
Knübel
2-4
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odpowiedzialność
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of or
legal representatives
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Phone
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Rys 5. Odkształcenie (ściśnięcie) podkładki Δt (wykres przybliżony)
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■ General building authority test
nr Certificate,
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Proof
of
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MaszyAccredited Testing Authority for
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Plastics
of
the
Institute
of Materials
TU Hannover,
2004 No. P-20041090,
certificate

0.040

06.2015

Proof of suitability

2] 2
2]
Compressive
stress [N/mm
Compressive
stress
[N/mm
Naprężenia
ściskające
[N/mm
]

Deflection
Deflection

Raporty z badań, świadectwa
techniczne
Certificate,

Friction value
Friction value
Wartość
współczynnika
tarcia

Odkształcenie

